Van de voorzitter
Beste leden, ouders, vrijwilligers, begeleiders, sponsoren en
belangstellenden,
Mochten we eindelijk 7 april de baan op, vonden de
rayonhoofden dat we toch nog een weekje moesten wachten.
Ze hadden wel gelijk; om nu met regen, hagel, sneeuwbuien en zware windstoten op
de baan te staan, liever niet. Maar een week later ging het los. Wat een feest om
iedereen te zien en met elkaar te kunnen tennissen, ook al
werd de eerste groep nog verrast door een hagelbui. Jamie
was helemaal blij, na ruim een jaar mocht hij weer
tennissen. Maar ja, hoe gaat dat ook al weer? Hij kwam in
de goede outfit, dat wel. Dat je ook een tennisracket nodig
hebt, was weggezakt. Hoe het spelletje gespeeld moet
worden was hij niet vergeten, Jamie speelde de sterren
van de hemel!
Agenda
20 juni
bestuursvergadering
21 augustus 30 jarig jubileum bij TV Vogelenzang (onder voorbehoud)
17 en 24 juli clinics (onder voorbehoud)
Wie zijn er jarig de komende twee maanden?
Voor alle leden die in mei en juni jarig zijn;
van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag!

5 mei
7 mei
15 mei
19 mei
20 mei
25 mei
25 mei
26 mei
30 mei

Gerben Joustra
Saskia Duivenvoorden
Laura Kooijman
Lucas Matthes
Jelle Nijssen
Tijn Jacobs
Joep Kerkhoff
Anja Ramakers
Frank Hagebeek

10 juni
13 juni
17 juni
27 juni

Lesley van Dam
Guus van Galen
Eugène Speller
Tom Warries
Van de ledencommissie
We zijn allemaal zo blij dat er weer buiten getennist mag worden.
Velen van jullie zijn al gevaccineerd en met de aangepaste
corona-regels kan er weer meer gelukkig.

Jammer dat de kantines nog dicht zijn en jammer dat er alleen kleine groepen op een
baan mogen.
Voor Smash betekent dit dat er iedere week gekeken wordt wie er mag spelen!
Op dinsdag sturen wij jullie het speelschema per e-mail.
Bij Pim Mulier huurden we tijdelijk één baan extra, waardoor iedereen kan tennissen
maar waardoor de oorspronkelijke groepjes tijdelijk iets veranderden.
Bij HBC kunnen we geen banen extra huren helaas.
Om 17.00 uur en om 18.00 uur mogen daarom niet alle leden spelen en zijn er af en
toe enkele spelers vrij. We proberen dat zoveel mogelijk te spreiden over alle banen.
Daardoor veranderen de oorspronkelijke groepjes tijdelijk iets.
Kijk op het schema dat dinsdag verstuurd wordt.

Welkom
Per 1 mei is er een nieuw lid bij Smash: Jinte van der Putten.
Een vrolijk meisje van 14 jaar, ze woont in Bennebroek.
Later stelt ze zich vast verder aan jullie voor in de ‘Babbels”.
Jinte speelde 3x op proef mee bij HBC op de baan van Bep en
Thera.
Ze had veel plezier en wil daar graag blijven spelen.
Volgens Bep heeft ze talent !!

Ik krijg de pen en geef hem door aan……..
Ik ben Tijn Jacobs en ben bijna 18 jaar. Ik tennis al een aantal jaren
bij Bep en Thera en vind het erg leuk! In het begin vond ik het heel
moeilijk, maar kan nu al een goed balletje terugspelen.
Ik zit op VSO De Parel in Haarlem samen met Robyn. Dit zou mijn
laatste jaar zijn. Maar omdat door Corona de stages niet door
konden gaan, blijf ik daar nog een jaar. Ik hoop volgend
schooljaar stage te kunnen lopen op plaatsen waar ik veel in
contact ben met andere mensen. Want zoals jullie
waarschijnlijk weten, houd ik erg van gezellig kletsen. Buiten
zijn in de natuur vind ik ook fijn. Ik ga daarom om de week op
zaterdag werken op zorgboerderij Zebrazorg. Daar maak ik
het liefst de paardenwei schoon met een schep en kruiwagen.
De andere zaterdag ben ik op mijn logeerplek. Dat is op het
terrein van de Willem van de Berg in Noordwijk. Helaas
hebben ze daar geen tennisbaan.
Ik weet nog niet waar ik in de toekomst zal werken of wonen,
maar ik hoop nog lang bij Smash te kunnen tennissen.
Ik geef de pen door aan…… Miki Scharff.
Weten jullie dat……
…de laatste bestuursvergadering tijdelijk werd
geschorst vanwege de start van de GrandPrix in
Portugal?
Dat mag je natuurlijk niet missen…..

…. de fles wijn voor de
vrijwilliger met de
meeste kennis van
Smash en een foutloze
cryptogram naar
Marijke ging?

